ПРОТОКОЛ
№52
Днес, 30.01.2018 г., се проведе редовното за месец януари 2018 година
заседание на Общинския съвет-Кнежа. В заседателната зала на Общински съвет-Кнежа
присъстват всички 17 общински съветници.
Председателят на Общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в
1700 часа.
Г-жа Катя Герговска обясни, че след заседанието на Председателски съвет са
постъпили следните материали, които са разгледани на заседания на Постоянната
комисия по бюджет и финанси:
- Докладна записка с вх. №0800-22-1/26.01.2018 година от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на мандат на заместниккмета на Община Кнежа Капка Ангелова Митева за вземане на решения на заседание
на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Плевен.
- Докладна записка с вх. №0800-23/29.01.2018 година от Катя Недкова Герговска
– председател на Общински съвет-Кнежа, относно допълнение на т. 2 от Решение №6
по Протокол №2/17.11.2015 г. и т. 2 по Решение №188 по Протокол №20/30.06.2016 г.
По Решение на Комисията по бюджет и финанси тази докладна записка е оттеглена.
Г-жа Катя Герговска предложи първия цитиран материал да бъде включен в
предварително обявения проект за дневния ред. Други предложения не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване на
дневния ред с направеното предложение за допълнение.
Общинските съветници приеха с 17 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН

Р Е Д:
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1.

Отчет за управление на общинската собственост в Община Кнежа за

периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
2.

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска

собственост за 2018 година.
3.

Приемане на бюджета на Община Кнежа за 2018 година.

4.

Информация за дейността на Местната комисия за борба срещу

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни –Община Кнежа за
2017 г.;
5.

Докладни записки, молби на граждани и юридически лица.

1)

Докладна записка с вх. №0800-17-1/15.01.2018 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно приемане на отчет за
извършените дейности за 2017 г. по Програма за управление на Община Кнежа за
периода 2015-2019 година.
2)

Докладна записка с вх. №0800-19-1/18.01.2018 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно изкупуване на сграда и съоръжения,
построени в имот общинска собственост.
3)

Докладна записка с вх. №0800-20-1/18.01.2018 г. от Илийчо Пламенов

Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно провеждане на конкурс за отдаване под
наем на имоти публична общинска собственост, предоставени безвъзмездно за
управление на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр. Кнежа.
4)

Докладна записка с вх. №0800-14-1/12.01.2018 година от Илийчо

Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно:
4.1 Разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП за мрежите
на техническата инфраструктура за изграждане на „Външен електропровод, захранващ
съществуваща сграда в ПИ 731059“, собственост на Алекси Христов Станков, съгласно
Договор за покупко-продажба №10, от 30.09.2016 г., вписан в Служба по вписване – гр.
Кнежа, том VIII, рег. № 157, вх. №3239 от 30.09.2016 г. от новопредвиден Трафопост в
ПИ 731083, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област
Плевен и одобряване на Задание за изработване на ПУП-ПП;
4.2 Предварително съгласие по чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ;
4.3 Предварително съгласие за Учредяване право на прокарване през имоти
Общинска собственост „Външен електропровод, захранващ съществуваща сграда в ПИ
731059“.
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5) Докладна записка с вх. №0800-22-1/26.01.2018 година от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на мандат на заместниккмета на Община Кнежа Капка Ангелова Митева за вземане на решения на заседание
на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Плевен.
6)

Информация с вх. №0404-2/08.01.2018 година от Митко Симеонов –

началник на РУ-Кнежа, относно дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2017 г. до
31.12.2017 г.
6. Други.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:
1.

Илийчо Лачовски – кмет на Община Кнежа;

2.

Цветомир Миловски – заместник-кмет на Община Кнежа;

3.

Капка Митева – заместник-кмет на Община Кнежа;

4.

Светлана Хинкина – секретар на Община Кнежа;

5.

Д-р Пламен Лъжовски – кмет на Кметство с. Бреница;

6.

Цветан Иванов – кмет на Кметство с. Лазарово;

7.

Петя Маринска – директор на дирекция „Обща администрация“ при

Община Кнежа;
8.

Стилиан Фазлийски – гл. специалист при Община Кнежа;

9.

Стефан Гърньовски – гл. експерт при Община Кнежа;

10.

Александра Нинова – гл. експерт при Община Кнежа;

11.

Илко Островски – гл.експерт при Община Кнежа;

12.

Валери Лачовски – прокурист на „МБАЛ-Кнежа“ ЕООД;

13.

Цветелина Островска - секретар на МКБППМН;

14.

Граждани.

Г-жа Малина Цолова направи процедурно предложение, а именно по докладните
записки от кмета да се докладва само предложението за решение, по Информацията от
РУ-Кнежа да се докладват само предложенията за решение на постоянните комисии.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура по гласуване на
направеното предложение.
Гласували: „За“ – 17; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма.
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ПО ПЪРВА ТОЧКА - Отчет за управление на общинската собственост в
Община Кнежа за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., докладва г-жа Александра
Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Отчетa за
управление на общинската собственост в Община Кнежа за периода 01.01.2017 г. –
31.12.2017 г.
Г-жа Малина Цолова заяви, че има информация, че в сградата на Дневния
център за стари хора се провежда курс по народни танци и попита как е отдадено
помещението.
Г-н Илийчо Лачовски отговори, че хората, които посещават тези народни танци
са се събрали на доброволен принцип, не са сдружение или организация. Г-н Илийчо
Лачовски обясни, че помещението не е отдадено под наем и не се събират такси или
наем. Обясни също, че е предложено на пенсионерските клубове да се помещават в
сградата, да се използват различните помещения на база интересите им, но те са
отказали.
Г-жа Малина Цолова каза, че няма нищо лошо в това, че се ползва това
помещение, но общинската собственост се управлява от Общински съвет и попита защо
не е предложено на общинските съветници да вземат решение.
Г-н Илийчо Лачовски отново обърна внимание, че помещението не е отдадено
под наем и обясни, че не е запознат с възрастта на всеки един от участващите в тази
група, ползваща помещение в Дневния център за стари хора.
Г-жа Катя Герговска попита г-жа Малина Цолова дали предлага да бъде
подложено на гласуване забрана за групата да ползва това помещение.
Г-жа Малина Цолова отговори, че не е казала такова нещо.
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Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ПЪРВА от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №552
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и във връзка с писмо с вх. №0800-4/02.12.2017 г.
на Общинска администрация-Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема Отчета за използването на общинското имущество и поземлен фонд за
периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА - Програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018 година, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме Програмата.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Програмата.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
Програмата.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Програмата.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Програмата
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ВТОРА от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №553
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На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 23
и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в
изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост в Община Кнежа
за периода 2016-2019 година, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Кнежа приема Програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2018 година.

ПО ТРЕТА ТОЧКА - Приемане на бюджета на Община Кнежа за 2018
година, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага:
- Да се увеличи сумата по чл. 26а от Закона за народните читалища с 7 980 лв. за
провеждане на Детски театрални празници „Звезден прах“, като средствата да се
осигурят от средствата, предвидени за издръжка на Общинска администрация.
- От Приложение №5, т. 1.2, §10-00 - Средствата за издръжка на Общински
съвет, да бъде взета сумата от 1 000 лв., като същата да бъде разпределена съответно
500 лв. за Турнир по белот и 500 лв. за провеждане на маратон.
- Да се приемат промените по спортния календар.
- Да се приеме здравния календар с допълнение на мероприятия – Здравни
беседи с ученици и родители в училищата и детските градини на тема
разпространените вирусни заболявания през различните сезони; Ден за борба със
СПИН.
- Да се приеме докладната записка с предложените промени.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
докладната записка с направените промени.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага:
- Да се приеме културния календар с направените промени.
- Да се приеме спортния календар с направените промени
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- Да се приеме здравния календар с направените промени
- Да се приеме докладната записка с направените промени.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се да се приеме
предложения бюджет с направените промени, а именно:
- III, т. 2 За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности
със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия сумата става
526 100 лв.;
- V Утвърждава разходи по функции, т. 4.1 Субсидии за читалища от 21 000
стават 28 980 лв.; т. 4.2 Субсидии за спортни клубове от 63 900 лв. става 62 900 лв.,
съгласно Приложение №10; т. 5.2 Разходи за представителни цели на кметовете на
Общината в размер на 10 171 лв.; 5.3 Разходи за представителни цели на председателя
на ОбС в размер 5 086 лв.;
- В Приложение №5, I Функция „Общи държавни служби“, т. 1.1. Общинска
администрация, §10-00 Издръжка става 508 563 лв.;
- В Приложение №5, I Функция „Общи държавни служби“, т. 1.2 Общински
съвет, §10-00 Издръжка става 9 000 лв.;
- В Приложение №5, VII Функция „Култура, спорт, почивни дейности и
религиозно дело“, т. 7.2 Читалища; §45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел
става 28 980 лв.
- В Приложение №5, VII Функция „Култура, спорт, почивни дейности и
религиозно дело“, т. 7.5 Спортни бази за спорт за всички; §10-00 Издръжка в това число
Спортен календар става 46 943 лв.; §45-00 Субсидии за организации с нестопанска цел
става 62 900 лв.;
- В Приложение №6, позиция №17 става „Изграждане на изкуствени неравности,
съгласно Наредба №РД02-20-10 от 05.07.2012 г. за условията за изграждане или
монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства
за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях;
- По Приложение №9 Общински културен календар комисията разгледа
Приложение №9, коригирано на база предложенията, направени на обсъждането на
20.01.2018 г. Предлага по мероприятието конкурс-рецитал „За твоята свобода,
Българийо“ да стане 550 лв., а по мероприятието „Ден на детската книга“ става 200 лв.;
- По Приложение №10 Общински спортен календар комисията разгледа
Приложение №10, коригирано на база предложенията, направени на обсъждането на
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20.01.2018 г. Предлага да бъде добавено Турнир по белот става 500 лв., Състезание по
маратонско бягане 500 лв. Позиция „Втори регионален турнир по спортна стрелба“
организатор на проявата става Сдружение „Спортен клуб по ловна стрелба Кнежа
2015“. Общо Спортният календар става 23 600 лв., субсидия за подпомагане на
спортните клубове става 62 900 лв.;
- По Приложение №11 Общински здравен календар комисията разгледа
Приложение №11, коригирано на база предложенията, направени на обсъждането на
20.01.2018 г. Общински здравен календар остава 1 300 лв.

Г-н Симеон Шарабански предложи да се дофинансират СУ „Неофит Рислки“ и
НУ „Кнежица“ със сумата от 7 300 лв. за поевтиняване на обедното меню за децата в
предучилищна възраст и средствата да бъдат осигурени

от предвидената сума в

Програмата за управление и разпореждане на общинското имущество за изготвяне на
оценки, ПУП и др.
Г-н Илийчо Лачовски попита дали г-н Симеон Шарабански е запознат със
стандартите и средствата, които получава училището и съответно детската градина за
издръжка на едно дете.
Г-н Симеон Шарабански отговори, че не е подготвен и не може да даде отговор.
Г-жа Петя Маринска изрази учудването си от предложението на г-н Симеон
Шарабански, тъй като децата в предучилищна възраст нямат обедно хранене. Г-жа Петя
Маринска обясни, че средствата за храна на децата в предучилищна възраст е в
допълнителен стандарт в размер на 72 лв. и включва само закуска. Те нямат обедно
хранене. Децата не заплащат такси. И не заплащат нищо допълнително за храна.
Г-н Симеон Шарабански потвърди, че му е известно, че нямат обедно хранене.
Г-жа Петя Маринска обясни, че няма как да бъде поевтинено нещо, което не се
предлага. Г-жа Петя Маринска информира, че предучилищните групи са само две и от
разговори има информация, че децата са в предучилищните групи заради таксата от 35
лв. за детските градини, която до сега е трябвало да заплащат. Сега училища и детски
градини са при равни условия. Относно поевтиняването на храна г-жа Петя Маринска
заяви, че това е в правомощията на директора на училището и във всяко едно училище
се заплащат различни такси. Единствено в училищата в с. Еница и с. Бреница не
заплащат такси, въпреки ниските бюджети на посочените училища.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ТРЕТА от Дневния ред - 3.1 - предложението на г-н Симеон Шарабански.
Гласували поименно: „За“ – 5; „Против“ – 5; „Въздържал се“ – 7.
Г-жа Катя Герговска обяви, че във връзка с подадени Декларации по чл. 65 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество от общинските съветници Добромир Грамов и Дилян Беновски ще бъде
подложено на гласуване Приложение №10 – Общински спортен календар.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ТРЕТА от Дневния ред – 3.2 - Приложение №10 – Общински спортен календар.
Гласували поименно: „За“ – 13; „Против“ – 2; „Въздържал се“ – 0.
Г-н Симеон Шарабански констатира, че е гласувана разделена докладната
записка.
Г-жа Катя Герговска обясни, че е подложен на гласуване само Общинския
спортния календар във връзка с подадените декларации за частен интерес.
Г-н Добромир Грамов и г-н Дилян Беновски декларираха самоотвод за цялата
докладна записка във връзка с чл. 65 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ТРЕТА от Дневния ред – 3.3 -

предложението за решение на Постоянната

комисия по бюджет и финанси.
Гласували поименно: „За“ - 12; „Против“ - 2; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №554
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.
39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2018 година, ПМС № 332 от 22 декември 2017
година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 година и
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Кнежа, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
Приема бюджета на Община Кнежа за 2018 година в размер на 11 112 033
лева, както следва:
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По приходите в размер на 11 112 033 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
І. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 556 914 лв., в т.ч.:
1. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от Централния
бюджет за общини в размер на 6 241 884 лв., съгласно Приложение № 1;
2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 65 218 лв.,
съгласно Приложение № 1;
3. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани от
държавата дейности в размер на 35 782 лв., съгласно Приложение №6;
4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от
Европейския съюз в размер на минус 98 232 лв., съгласно Приложение №1;
5. Преходен остатък от 2017 година в размер на 312 262 лв., съгласно
Приложение №1, в това число: с целеви характер – 312 262 лв.

ІІ. Приходи за местни дейности в размер на 4 555 119 лв., в т.ч.:
1. Данъчни приходи в размер на 754 200 лв., съгласно Приложение №1;
2. Неданъчни приходи в размер на 3 136 910 лв., съгласно Приложение №1;
3. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от
Централния бюджет за общини в размер на 839 000 лв., в т.ч. трансфер за зимно
поддържане и снегопочистване в размер на 27 200 лв.;
4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на
160 818 лв., съгласно Приложение №1;
5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на – минус 267 728 лв.,
съгласно Приложение №1;
6. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз в размер на минус 97 000 лв., съгласно Приложение №1;
7. Преходен остатък от 2017 година в размер на 28 919 лв., съгласно
Приложение №1, в това число: с целеви характер – 25 503 лв., от тях за капиталови
разходи – 25 503 лв., за разпределение от Общински съвет – 3 418 лв.

ІІІ. По разходите в размер на 11 112 033 лв., разпределени по функции, дейности
и параграфи, съгласно Приложение №5;

Страница 10 от 26

1. За делегирани от държавата дейности в размер на 6 556 914 лв., в т.ч. резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на не повече от 2% от средствата
предвидени за функция "Образование" по Единните разходни стандарти / 101 259 лева/;
2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със
средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 526 100 лв.;
3. За местни дейности в размер на 4 036 999 лв., в това число резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 150 000 лв.;
4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова
основа в размер на минус 242 949 лв.

ІV. Приема програма за капиталовите разходи за 2018 г. (поименен списък по
обекти, видове разходи и източници на финансиране), съгласно Приложение №6:
1. Одобрява разпределението на целева субсидия за капиталови разходи в размер
на

196 600 лв.;
2. Приема разчет на капиталовите разходи от преходния остатък от целевата

субсидия за 2017 г. в размер на 25 503 лв;
3. Приема разчет на капиталовите разходи финансирани от собствени приходи в
размер на 453 806 лв. в т.ч. капиталови разходи от постъпления от продажба на
общински нефинансови активи – 235 000 лв;
4. Приема индикативен резчет за капиталовите разходи, предвидени за
финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално и
общинско съфинансиране.
5. Дава съгласие кмета на Общината да прави промени на сумите по т.3 без да
изменя общата сума утвърдена с приемането на поименния списък.

V. Утвърждава разходи по функции
1. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г., без звената от системата на
образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя, съгласно
Приложение №5;
2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във
функция „Здравеопазване” се определя от кмета на общината в рамките на средствата,
определени по стандартите и утвърдените размери.
3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
3.1. Членски внос – 9 550 лв.;
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3.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, които не са на
основание на Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане
в размер на – 12 000 лв..
4. Субсидии за:
4.1. читалища – 28 980 лв. за обезпечаване на годишната програма за развитие на
читалищната дейност, съгласно Приложение №5 и на основание чл.26а, ал.3 от Закона
за народните читалища възлага на кмета на общината да сключи договори;
4.2. спортни клубове – 62 900 лв., съгласно Приложение №10;
4.3. пенсионерски клубове, клубове на хората в неравностойно положение и
офицери от запаса в размер на 5 000 лв., съгласно Приложение №5;
4.4. Упълномощава кмета на Общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства от т.4.1. до т. 4.3.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за основна работна заплата на заетите по
трудови правоотношения;
5.2. Разходи за представителни цели на кметовете на Общината в размер на 10
171 лв.;
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5 086
лв.;
5.4. Във връзка с чл.4 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на
безвъзмездните кръводарители одобрява сумата от 3 100 лв. за стимулиране на
безвъзмездните кръводарители /в размер на 30 лв. на кръводарител/.
6. Утвърждава структура на Общинска администрация, съгласно Приложение
№7;
7. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение
№8;
8. Определя разходи за културни мероприятия, спортни мероприятия и здравни
дейности, одобрени от Общински съвет Кнежа, съгласно Приложения № 9,10,11;
9. Дава съгласието си за прилагането на системата на делегирани бюджети в
детските заведения на територията на Община Кнежа, а именно:
9.1. ДГ “Огнян Михайлов” гр. Кнежа;
9.2. ДГ “Звездица” гр. Кнежа;
9.3. ДГ “Детска планета” с.Бреница;
9.4. ДГ “Мечо Пух” гр. Кнежа;
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9.5. ДГ „Лиляна Димитрова” с. Еница;
като на директорите на детските заведения дава следните права:
 на второстепенен разпоредител с бюджети;
 да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите като
уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;
 да се разпорежда със средствата на детското заведение;
 да определя индивидуалните възнаграждения;
 самостоятелно

да

определя

числеността

на

персонала,

обезпечавайки

прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на

детското

заведение.
10. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно,
съгласно Приложение №12;
11. Възлага на кмета на Общината:
11.1. Да определи конкретните правомощия на второстепенните разпоредители с
бюджети;
11.2. Да актуализира общинския бюджет с постъпилите като дарения средства;
11.3. Да актуализира

общинския бюджет с постъпилите като обезщетения

средства по застрахователни събития;
11.4. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани
дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.
12. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз, както следва:
12.1. Индикативен годишен разчет на средствата от Европейския фонд за
регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд и Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз,
администрирани от Националния, съгласно Приложения №13.1,13.2 и 13.3;
12.2. Индикативен годишен разчет на средствата от Европейски земеделски
фонд за развитие на селските райони, администрирани от Разплащателната агенция към
Държавен фонд "Земеделие, съгласно Приложение №14;
12.3. Индикативен годишен разчет на средства по други международни
програми, съгласно Приложение №15;
13. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза
показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за периода

за местните дейности с
2018 г. и 2019 г. по
Страница 13 от 26

приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и по
разходите, съгласно Приложение № 15;
14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2018 година по бюджета на общината, като наличните към
края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер
на 1 240 980 лева.
15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2018 година, като наличните към края на годината поети ангажименти
за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години в размер на 4 136 600 лева.
16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2018 година в размер на 215 600 лева.
17. Определя максимален размер на дълга, както следва:
17.1. Размер на дълга към 31.12.2017 г. – 1 698 875 лв.
17.2. Годишен размер на плащанията по общинския дълг за 2018 г. до 670 701
лв.
17.3. Максимален размер на дълга към края на бюджетната 2018 г. - 1 700 000 лв.
18. Оправомощава кмета на Общината да извършва компенсирани промени:
18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи.
19. Възлага на кмета:
19.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет;
19.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението;
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19.3. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз
по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния
Управляващ орган и на МФ.
20. Упълномощава кмета:
20.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства
по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни,
национални и други програми,включително и на бюджетни организации, чиито бюджет
е част от общинския бюджет;
20.2 За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока
на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не
по-късно от края на 2018 година;
20.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за
публичните финанси;
20.4. При предоставянето на средства от сметките за средства от Европейския
съюз да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от Закона за публичните финанси;
20.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на Общината внася предложение
за предоставянето им по решение на ОбС;
20.6 Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за
текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други
плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на
делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните
дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за
публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на
годината;
20.7. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и
да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие;
20.8. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
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21. Приема за сведение Протоколите от публичното обсъждане на бюджета 4
/четири/ броя.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА - Информация за дейността на Местната комисия
за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Община Кнежа за 2017 г., докладва г-жа Александра Нинова.
Г-жа Бисерка Младжова напусна залата.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме Информацията.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Информацията.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
Информацията.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Информацията.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
Информацията

за

дейността

на

Местната

комисия

за

борба

срещу

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Община Кнежа за
2017 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка ЧЕТВЪРТА от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 13; „Против“ - 2; „Въздържал се“ - 1.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №555
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 7, ал. 2 от
Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
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1. Общински съвет-Кнежа приема Информацията за дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни –
Община Кнежа за 2017 година.

ПО ПЕТА ТОЧКА - Докладни записки, молби на граждани и юридически
лица.
5.1 Докладна записка с вх. №0800-17-1/15.01.2018 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно приемане на отчет за
извършените дейности за 2017 г. по Програма за управление на Община Кнежа за
периода 2015-2019 година, докладва г-жа Александра Нинова.
Г-жа Бисерка Младжова зае мястото си в залата.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме Отчета.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме Отчета.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме Oтчетa за
извършените дейности за 2017 г. по Програма за управление на Община Кнежа за
периода 2015-2019 година.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.1 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №556
На основание чл. 21, ал.1 , т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
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1. Общински съвет-Кнежа приема Отчет за извършените дейности за 2017
година по Програма за управление на Община Кнежа за периода 2015-2019 година.

5.2 Докладна записка с вх. №0800-19-1/18.01.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно изкупуване на сграда и съоръжения,
построени в имот общинска собственост, докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.2 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №557
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 33, ал. 1 и чл. 66, ал. 1 от Закона за собствеността,
Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Отказва да закупи имот газстанция, ведно с цялото оборудване в това число
изградената сграда, построен въз основа на учредено право на строеж върху имот
общинска собственост УПИ IX-4063, кв. 187 по ЗРП на гр. Кнежа за сумата от 15 000,00
(Петнадесет хиляди) лева.
Мотиви: чл. 66, ал. 1 от Закона за собствеността регламентира, че
разпореждането от собственик на сграда, построена в чужд имот въз основа на
учредено право на строеж, се извършва при съответно приложение на правилата на чл.
33 от същия закон. Такова разпореждане е възможно само след като е предложил
построения имот на собственика на земята, върху която е построен. При вземането на
това решение е преценено по целесъобразност, че Община Кнежа няма интерес да
закупи предложения имот.
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Решението се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съдПлевен.

5.3 Докладна записка с вх. №0800-20-1/18.01.2018 г. от Илийчо Пламенов
Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно провеждане на конкурс за отдаване
под наем на имоти публична общинска собственост, предоставени безвъзмездно за
управление на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр. Кнежа,
докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.3 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №558
На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост във връзка и чл.
54, ал. 2 от Наредба №4 на Общински съвет-Кнежа за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти
публична общинска собственост, предоставени безвъзмездно за управление на
Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ в две обособени позиции:
обособена позиция 1) „Контролно – диагностичен пункт – масивна сграда, на един
етаж, със застроена площ 113 кв.м., находяща се в УПИ II – 2931, кв.174 по ЗРП на
гр.Кнежа“,
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обособена позиция 2) „Свинарник – масивна конструкция, на един етаж, със застроена
площ 440 кв.м., находяща се в поземлен имот № 381001 в землището на гр.Кнежа“.
2. Конкурсът за обособена позиция 1) „Контролно-диагностичен пункт –
масивна сграда, на един етаж, със застроена площ 113 кв.м., находяща се в УПИ II –
2931, кв.174 по ЗРП на гр.Кнежа“ да се проведе при следните условия:
2.1. Начална наемна цена за един месец – 299,45 /Двеста деветдесет и девет 0,45
лв./ без ДДС или 359,34 /Триста петдесет и девет 0,34лв./ с включен ДДС;
2.2. До участие в конкурса да се допускат лица, които нямат задължения от
публичен или частен характер към община Кнежа и към ПГЗ „Стефан Цанов“;
2.3. Спечелилият конкурса участник да не променя предназначението на
сградата и да я използва за ремонт на автомобили;
2.4. Спечелилият конкурса участник да участва заедно с ПГЗ „Стефан Цанов“ в
реализирането на дуално обучение в училището по автотранспортна техника;
2.5. Договорът за наем да съдържа следните условия:
2.5.1. Срок на договора - 5 години;
2.5.2. Наемателят няма право да преотдава под наем сградата на трети лица.
3. Конкурсът за обособена позиция 2) „Свинарник – масивна конструкция, на
един етаж, със застроена площ 440 кв.м., находяща се в поземлен имот № 381001 в
землището на гр.Кнежа“ да се проведе при следните условия:
2.1. Начална наемна цена за един месец – 125,00 /Сто двадесет и пет лв./ без
ДДС или 150,00 /Сто и петдесет лв./ с включен ДДС;
2.2. До участие в конкурса да се допускат лица, които нямат задължения от
публичен или частен характер към община Кнежа и към ПГЗ „Стефан Цанов“;
2.3. Спечелилият конкурса участник да не променя предназначението на
сградата и да я използва за отглеждане на животни;
2.4. Спечелилият конкурса участник да създаде условия и да участва заедно с
ПГЗ „Стефан Цанов“ в провеждането на учебни практики по животновъдство по
учебни програми, изучавани в училището;
2.5. Договорът за наем да съдържа следните условия:
2.5.1. Срок на договора - 5 години;
2.5.2. Наемателят няма право да преотдава под наем сградата на трети лица.
3. Общински съвет-Кнежа възлага на кмета на община Кнежа проведе
конкурсните процедури и да сключи договори за наем със спечелилите участници с
условие, че приходите от наем са за ползвателя на имотите ПГЗ „Стефан Цанов“.
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Мотиви:

Фактическите

основания

за

това

решение

са

свързани

с

необходимостта от ефективно използване на имотите, предоставени на ПГЗ“Стефан
Цанов“ за осъществяване на учебно – възпитателния процес и от подпомагане на
осъществяването на дуално обучение и учебни практики в училището.
Правното основание е предвидената в чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската
собственост възможност за отдаване под наем на имоти публична общинска
собственост.
Решението се приема на

основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската

собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съдПлевен.

5.4 Докладна записка с вх. №0800-14-1/12.01.2018 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно:
5.4.1 Разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП за
мрежите

на

техническата

инфраструктура

за

изграждане

на

„Външен

електропровод, захранващ съществуваща сграда в ПИ 731059“, собственост на
Алекси Христов Станков, съгласно Договор за покупко-продажба №10, от
30.09.2016 г., вписан в Служба по вписване – гр. Кнежа, том VIII, рег. № 157, вх.
№3239 от 30.09.2016 г. от новопредвиден Трафопост

в ПИ 731083, местност

„Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен и одобряване
на Задание за изработване на ПУП-ПП;
5.4.2 Предварително съгласие по чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ;
5.4.3 Предварително съгласие за Учредяване право на прокарване през
имоти Общинска собственост „Външен електропровод, захранващ съществуваща
сграда в ПИ 731059“.
Отношение взеха:.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме докладната записка.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
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Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.4 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №559
На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и постъпило заявление
№АБ 25-14 от 11.01.2018 г. от Алекси Христов Станков, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет на Община Кнежа на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,
разрешава изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за
мрежите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия за изграждане на „Външен електропровод, захранващ съществуваща сграда в
ПИ 731059“ собственост на Алекси Христов Станков от новопредвиден Трафопост в
ПИ 731083, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област
Плевен.
2. Общинският съвет на Община Кнежа одобрява представеното задание за
изработване на ПУП-ПП за мрежите на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за изграждане на „Външен електропровод, захранващ
съществуваща сграда в ПИ 731059“ собственост на Алекси Христов Станков от
новопредвиден Трафопост в ПИ 731083, местност „Мерата“ в землището на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен, което задание е неразделна част от Разрешението по т.
1.
3. Общинският съвет на Община Кнежа на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ дава
предварително съгласие за право на преминаване на линейни обекти от техническата
инфраструктура през имоти общинска собственост на Община Кнежа за изграждане на
„Външен електропровод, захранващ съществуваща сграда в ПИ 731059“ собственост на
Алекси Христов Станков от новопредвиден Трафопост в ПИ 731083, местност
„Мерата“ в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен.
Предварителното съгласие важи за срок от десет години.
4. Общинският съвет на Община Кнежа дава предварително съгласие за
Учредяване право на прокарване през ПИ 731055 – полски път и ПИ 731056 пасищемера,

имоти

общинска

собственост

на

„Външен

електропровод,

захранващ

съществуваща сграда в ПИ 731059“.
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5.5 Докладна записка с вх. №0800-22-1/26.01.2018 година от Илийчо
Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно предоставяне на мандат на
заместник-кмета на Община Кнежа Капка Ангелова Митева за вземане на
решения на заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Плевен,
докладва г-жа Александра Нинова.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната
записка.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.5 от Дневния ред.
Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №560
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 10в, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 198е, ал. 3, ал. 5 от Закона
за водите, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие представителят на община Кнежа за редовното заседание на
Общото събрание на Асоциация по ВиК-Плевен, което ще се проведе на 26.02.2018 г.,
да гласува за:
а) приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК-Плевен за
календарната 2017 година;
б) приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиКПлевен за календарната 2017 година;
в) приемане на бюджет на Асоциация по ВиК-Плевен за календарната 2018
година.
Мотиви: съгласно чл.198е, ал.5 от Закона за водите позицията и мандатът на
представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК
следва да се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.
Правно основание е предвидената в чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) компетентност на общинския
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съвет да взема решения по въпроси от местно значение, които не са от изключителната
компетентност на други органи.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съдПлевен.

2. Общински съвет-Кнежа определя Капка Ангелова Митева-заместник-кмет на
Община Кнежа за представител на Община Кнежа за редовното заседание на Общото
събрание на Асоциация по ВиК-Плевен, което ще се проведе на 26.02.2018 г.
Мотиви: чл.10в, ал.1, т.7 от Закона за водите регламентира, че общинския съвет
определя представителя на общината в съответната асоциация по ВиК и съгласува
мандата му, а чл.198е, ал.3 посочва, че представителят на общината в асоциацията по
ВиК е кметът на Общината. При невъзможност той да участва в заседание на
асоциацията по ВиК Общинският съвет определя друг представител.
Решението се приема на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.10в, ал.1, т.7, във връзка с чл.198е, ал.3
от Закона за водите.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съдПлевен.

3. Общински съвет-Кнежа определя Цветомир Тихомиров Миловски –
заместник-кмет на Община Кнежа за резервен представител на Община Кнежа за
редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Плевен, което ще се
проведе на 26.02.2018 г.
Мотиви: чл.10в, ал.1, т.7 от Закона за водите регламентира, че общинския съвет
определя представителя на общината в съответната асоциация по ВиК и съгласува
мандата му.
Целесъобразно е да бъде определен и резервен представител на община Кнежа
за участие в заседанието на Асоциация по ВиК-Плевен, който да има редовен мандат в
случай на невъзможност определения представител да участва в заседанието.
Решението се приема на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.10в, ал.1, т.7, във връзка с чл.198е, ал.3
от Закона за водите.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съдПлевен.
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5.6 Информация с вх. №0404-2/08.01.2018 година от Митко Симеонов –
началник на РУ-Кнежа, относно дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2017
г. до 31.12.2017 г. докладва г-жа Катя Герговска.
Г-жа Катя Герговска уведоми присъстващите, че Началника на РУ-Кнежа - г-н
Митко Симеонов се е извинил, че няма да може да присъства на заседанието.
Отношение взеха:
Постоянната комисия по етика, конфликт на интереси, обществен ред,
нормативна уредба и жалби предлага да се приеме информацията.
Постоянната комисия по земеделие, природни ресурси и екология предлага да се
приеме информацията.
Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности,
социална политика и етнически и демографски въпроси предлага да се приеме
информацията.
Постоянната комисия по устройството и развитието на територията на общината
предлага да се приеме информацията.
Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме
Информацията за дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
Други мнения и становища не бяха изразени.
Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по
точка 5.6 от Дневния ред.
Гласували: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.
Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №561
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение първо и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кнежа
Р Е Ш И:
1. Приема Информацията за дейността на РУ-Кнежа за периода от 01.01.2017 г.
до 31.12.2017 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА – Други.
Г-жа Малина Цолова попита как ще се процедира с таксата за детска градина за
деца, чиито родители имат задължения към Общината и постави въпроса за издаване на
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удостоверения за липса или наличие на задължения от страна на родителите към
Общината.
Г-н Илийчо Лачовски благодари на всички общински съветници, които
подкрепиха бюджета.
На въпроса поставен от г-жа Малина Цолова, г-н Илийчо Лачовски отговори, че
информация за наличие или липса на задължения на родителите се предоставя
служебно на детските заведения. Г-н Илийчо Лачовски напомни на г-жа Малина
Цолова, че от много години насам в информационно обслужване също не се издават
документи, ако гражданинът има задължения към Общината.
Г-н Симеон Шарабански се съгласи, че всеки гражданин трябва да си плаща
задълженията, но намира, че не е това начина да се репресират хората. Според него
миналата година, когато е взето решението за освобождаване от такса за детските
градини, е трябвало да се разпише условието, че ако родители имат задължения няма да
бъдат освободени от таксата.
Г-н Илийчо Лачовски отбеляза, че е добре е да има данъчна дисциплина и
обясни, че всеки гражданин е длъжен да внесе дължимите от него данъци.

След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска –
председател на Общински съвет-Кнежа, закри заседанието в 1815 часа.

Протоколчик:

Председател на ОбС:

/Галя Късовска/

/Катя Герговска/
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